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1. Delimitação do tema e tratamento pretendido

No contexto das novas tecnologias, têm sido travadas inúmeras discussões acadêmicas
acerca das formas de tributação dos chamados modelos negociais disruptivos, os quais
possibilitam a criação de empresas startups que atuam de forma inovadora no mercado
por meio da internet. É incontestável que, na seara tributária, está ocorrendo um
deslocamento dos agentes reguladores da tributação, tendo em vista que a tecnologia ao
modificar as formas de agrupamento da atividade empresarial, impacta sobremaneira na
adequação do ordenamento jurídico posto.
O presente projeto de pesquisa tratará da análise da tributação das operações negociais
que são viabilizadas por meio das plataformas digitais de financiamento coletivo –
crowdfunding – ferramenta esta que consiste em importante alternativa de captação de
recursos para o desenvolvimento de diversos tipos de mercado, seja ele cultural, saúde,
tecnologia, industrial etc. Esta modalidade de financiamento está fundamentada na
vontade das pessoas em colaborar para que um negócio possa sair do papel, mesmo com
baixo investimento, podendo o investidor participar, de alguma forma, daquela empresa
no futuro.
Geralmente, o empreendedor ao lançar a plataforma digital de crowdfunding, estipula
uma meta de arrecadação que deve ser atingida como forma de viabilidade para a
execução e desenvolvimento do projeto. Caso determinado projeto atinja a quantia
determinada à sua viabilização, poderão, ou não, serem estipuladas pelo empreendedor
recompensas para os investidores que colaboraram com o projeto. No caso de projetos
com a estipulação de recompensas, essas podem se materializar como, por exemplo,
pela participação societária na empresa desenvolvida, ou mesmo pelo simples
recebimento de uma unidade do produto que for desenvolvido.
Dessa forma, embora a doutrina especializada ainda seja muito incipiente no Brasil,
estudiosos1 têm identificado 5 modalidades diversas de crowdfunding, a saber:
(a) para fins filantrópicos ou para projetos sociais;
(b) de produtos ou serviços existentes ou em desenvolvimento;
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(c) para abertura de novas empresas;
(d) de empréstimo para pessoas físicas e jurídicas;
(e) de clubes de investimento.
No presente estudo serão abordados os aspectos tributários do crowdfunding de
produtos e serviços existentes ou em desenvolvimento, nos casos em que há
contraprestação ofertada ao investidor. Consideramos que essa modalidade negocial de
crowdfunding pode representar inúmeros conflitos no tocante ao enquadramento
tributário, mais especificamente quanto a incidência do ITCMD, ISS e do ICMS.
Portanto, mostra-se extremamente relevante a correta avaliação das formas de
participação dos investidores na atividade da empresa desenvolvida e mais, caso sejam
recompensados, o formato de concretização das recompensas para que haja segurança
quanto ao correto enquadramento tributário das exações mencionadas.
Os projetos almejados por meio do crowdfunding com recompensa aos investidores
(reward-based) são geralmente de pequeno porte, principalmente nos ramos artístico e
de pequenas inovações tecnológicas. Em troca de suas contribuições, os investidores
recebem brindes, recompensas simbólicas ou não pecuniárias, ou, na maioria dos casos,
alguma variação do serviço ou bem que o empreendedor desenvolverá com a sua
contribuição. Assim, há uma compatibilização, entre a escala declarada e relativamente
pequena dos empreendimentos financiados por essa modalidade, e a ausência de
expectativas pelos investidores de quaisquer ganhos de escala vultosos com sua
contribuição (EPSTEIN, 2015. p. 4344).
Porém, apesar do rewardbased crowdfunding atrair empreendimentos de pequeno porte,
trata-se do segmento de crowdfunding mais desenvolvido e consolidado nos EUA. Até
2016, por exemplo, o Kickstarter2, a maior plataforma de rewardbased crowdfunding
dos EUA, já contabilizava mais de US$2 bilhões comprometidos por cerca de 10
milhões de investidores em mais de 100 mil projetos bem sucedidos, números maiores
que os encontrados em qualquer outro ramo do crowdfunding.
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Logo atrás, o Indiegogo3 já captou US$800 milhões de 2,6 milhões de investidores
localizados em 226 países e territórios para mais de 175 mil campanhas em diversos
segmentos.
No Brasil, embora as plataformas de financiamento por crowdfunding já existam há
algum tempo, a sua utilização ainda é imatura. Tal fato faz com que o empreendedor,
que adota este modelo inovador de negócios, encontre dificuldades no entendimento das
possíveis exigências impostas pelo Fisco.
A avaliação dos pontos acima levantados permitirá explorar e esclarecer as nuances que
podem ensejar tributação tanto em âmbito Estadual (ITCMD e ICMS) quanto Municipal
(ISS) e dessa forma, auxiliará na compreensão pormenorizada do correto
enquadramento tributário das operações crowdfunding auxiliando sobremaneira a
condução da formação das novas empresas via crowdfunding.
2. Formato do trabalho de conclusão
O formato eleito para o desenvolvimento da pesquisa é o de resolução de problema.
Através da correta interpretação das diversas questões de fato que envolvem as
plataformas digitais de crowdfunding no desenvolvimento de um serviço ou produto já
existente, e do arcabouço legislativo aplicável ao tema, será proposta uma
recomendação de ordem prática ao empreendedor/empresário envolvido nesse modelo
negocial.
3. Principais questões ou problemas
Considerando que o presente estudo terá como objeto a avaliação da utilização
específica do crowdfunding de desenvolvimento de produtos já existentes ou em
desenvolvimento no mercado, nos quais há uma recompensa entregue ao investidor, é
pertinente formularmos as seguintes questões/problema a serem enfrentadas pela
pesquisa:
a-) Primeiramente como são entabulados os negócios jurídicos via crowdfunding?
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b-) Qual a natureza jurídica do modelo de crowdfunding com entrega de recompensa ao
investidor? Quais as diferentes formas de recompensa ao investidor?
c-) Quais direitos e obrigações nascem para o Empreendedor e ao Investidor a partir da
colaboração de um projeto via crowdfunding, com promessa de recompensa?
d-) Qual o tratamento contábil e fiscal da atividade? A empresa deve emitir nota fiscal?
e-) A operação de recompensa ao investidor pelos recursos fornecidos ao crowdfunding
é caracterizada como uma operação de compra e venda ou de prestação de serviço? Esta
é uma operação onerosa ou não? Quais tributos devem incidir nessa operação (ICMS,
ISS, ou ITCMD)?
f-) Qual seria o momento correto para o recolhimento do ITCMD: aquele em que a
contribuição é depositada pelo financiador junto à plataforma virtual, ou apenas quando
a meta fixada para o projeto é atingida e os recursos são vertidos em favor do captador?
g-) Como proceder nos casos em que o doador mantém residência no exterior, ante a
ausência de lei complementar que regulamente a cobrança do ITCMD nessas situações?
h-) Seria possível aplicar ao financiamento de projetos por meio de crowfunding as
isenções de ITCMD usualmente previstas nas legislações estaduais para doações de
pequena monta?
i-) É possível que haja conflito de competência na tributação do crowdfunding
recompensa?
j-) É possível que os valores arrecadados não sejam tributados? Em contrapartida, como
diferenciar a operação de uma simples doação?
k-) O ordenamento jurídico posto é capaz de balizar as relações jurídicas no
crowdfunding?

4. Objetivos pretendidos, perspectivas de análise e resultado
O presente estudo pretende, inicialmente, delimitar e classificar os aspectos fáticos,
legislativos e regulatórios das relações jurídico-tributárias estabelecidas por meio do
desenvolvimento de plataformas de financiamento coletivo – crowdfunding – com

participação dos investidores no projeto desenvolvido, seja por meio da participação
societária caso haja formação de uma empresa ou recebimento do produto resultado da
pesquisa e do desenvolvimento.
Porém, será necessário delinear em primeiro plano as características básicas da operação
de crowdfunding de modo geral, no intuito de diferenciar os modelos negociais em que
não há contraprestação ofertada aos investidores, daqueles em que é estabelecida uma
relação obrigacional entre o empreendedor e investidor.
Ambas as formas de composição negocial por meio do crowdfunding demonstram
impactos diversos na legislação tributária.

Logo, será necessária a aplicação da

legislação para cada modelo, apontando as consequências tanto para os empresários/
empreendedores bem como aos investidores.
Além da análise da operação no contexto nacional, será necessária uma comparação
com a doutrina estrangeira para demonstração da caracterização jurídica deste tipo de
negócio em outros países, tendo em vista que países como Estados Unidos e Holanda,
por exemplo, apresentam número considerável de plataformas crowdfunding.
Como

resultado,

esperamos

que

o

estudo

seja

esclarecedor

aos

empresários/empreendedores e investidores que estejam desenvolvendo empresas
startups e projetos por meio do financiamento coletivo, auxiliando advogados e
autoridades fiscais na correta definição tributária do modelo negocial de acordo com o
ordenamento jurídico posto, apontando soluções para eventuais modificações e
correções legislativas que se mostrem necessárias ao final da pesquisa.

5. Justificação da relevância prática e do potencial inovador
O potencial inovador do tema proposto está inserido na própria diversidade do modelo
negocial de crowdfunding. O desenvolvimento de atividades empresariais por meio de
plataformas digitais é algo revolucionário, que está se disseminando pela facilidade com
que a internet possibilita a interação dos indivíduos em escala global. Dessa forma, são
latentes as alterações das relações jurídicas pelos novos modelos negociais via internet.
O mercado de startups criadas por meio do crowdfunding, além de estar em
crescimento, gera lucros bilionários.

De acordo com empresas norte americanas

especializadas na análise e consultoria do setor, no ano de 2015, foram arrecadados
aproximadamente 35 bilhões de dólares para o fomento empresarial por meio do
crowdfunding, sendo estimado aumento do faturamento para o ano de 2020, em 96
bilhões de dólares (fonte: http://crowdexpert.com/crowdfunding-industry-statistics).
No Brasil, o site catarse.com é uma exemplo de sucesso na implementação do
crowdfunding. Há diversos projetos em desenvolvimento na plataforma, os quais
auxiliarão a formação de empresas que necessitarão de parâmetros de segurança jurídica
para o desenvolvimento dos seus negócios num futuro próximo.
Ora, percebemos então que o crowdfunding é um mecanismo extremamente promissor
no auxílio ao desenvolvimento empresarial nacional. Somente essa razão traduz
potencial para exploração acadêmica no sentido de desmistificar a idéia de que
plataforma é uma simples doação.
Ainda, pouco se escreveu sobre o assunto no Brasil, não existindo doutrina
especializada no tema; tanto pelo viés da tributação da nova tecnologia quanto pelo
modelo de financiamento coletivo propriamente dito, fato que corrobora o potencial
inovador do tema proposto.
6. Fontes de pesquisa e métodos de investigação
Tendo em vista a extensa gama de controvérsias que podem ser apontadas na tributação
de meios digitais, o tratamento do tema deverá ser elaborado por meio de fontes
diversas de pesquisa.
A legislação própria concernente a cada tributo passível de incidência na atividade de
crowdfunding deverá ser analisada principalmente no que diz respeito ao ICMS e ISS,
tributos pelos quais pode haver discussão acerca de conflito de competência.
A análise de textos doutrinários e teóricos, nacionais e estrangeiros que busquem
esclarecer a definição jurídica do crowdfunding com apoio também no Direito Civil. Em
complemento, a análise de obras doutrinárias de Direito Tributário que auxiliem na
correta definição das incidências tributárias na operação.
Embora a jurisprudência do assunto seja muito embrionária, é possível que sejam
analisados julgados que sirvam de base para comparação com operações que guardem

algum tipo de semelhança ao tema proposto, como por exemplo, a tributação de
software e serviços de publicidade.
7.

Familiaridade com o objeto, acessibilidade de informações e envolvimento
pessoal

Ao dedicar minha carreira profissional ao contencioso e consultivo tributário, em
escritório de advocacia, tenho percebido aumento considerável de demandas em que os
clientes questionam as incidências tributárias de novos modelos negociais, tais como
startups que não serão estabelecidas fisicamente organizando sua atividade apenas por
meio da internet. Chama-me à atenção as dúvidas dos empreendedores/empresários os
quais, muitas vezes, abandonam idéias extremamente rentáveis e criativas apenas pela
insegurança de sofrer imposições futuras por parte do Fisco.
Julgo interessante sob o ponto de vista prático, que sejam desenvolvidos parâmetros de
interpretação do crowdfunding para identificar se o ordenamento jurídico posto é capaz
de balizar as novas relações jurídicas advindas das novas tecnologias, como medida de
esclarecimento e preparo para as demandas que poderão surgir num futuro próximo.
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9. Sumário preliminar
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Introdução
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O Conceito de crowdfunding e as formas de utilização da plataforma no Brasil.
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Do enquadramento tributário da plataforma de crowdfunding: Análise da incidência
do ISS, ICMS ou ITCMD.

4.

Dos possíveis questionamentos acerca da incidência do ISS, do ICMS e do ITCMS.
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Da tributação aplicável à relação jurídica Investidor X Empreendedor
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Conclusão
10. Cronograma

Primeira Fase (agosto/2017 a novembro/2017): finalização do projeto com o orientador,
realização de pesquisa leitura bibliográfica, obtenção de informações suplementares
sobre o tema, revisão do título e revisão do sumário preliminar.
Segunda Fase (dezembro/2017 a maio/2018): inicio da redação do projeto:
(i) capitulo 1: dezembro/2017 e janeiro e fevereiro/2018
(ii) capitulo 2: fevereiro e março/2018
(iii) capitulo 3: abril/2018
(iv) capitulo 4: maio/2018
(v) capitulo 5: junho/2018
(vi) capitulo 6: julho/2018
Terceira Fase (agosto/2018 a outubro/2018): revisão e refinamento da redação do
projeto.
Quarta Fase (novembro/2018): revisão final e preparação para entrega do projeto
(30/11/2018).

